
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions-piiri 107-C, kauden 2020-2021 1. ylimääräinen hallituksen kokous  

Aika  22.9.2020 klo 18.30 
Paikka GoToMeeting -etäkokous 
 

1. Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Nina Moilanen avasi kokouksen klo 18.30 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

2. Todetaan puheenjohtaja ja sihteeri 

Piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksessa toimii puheenjohtajana istuva piirikuvernööri sekä 

kokouksen sihteerinä toimii piirisihteeri. Puheenjohtajana toimii piirikuvernööri Nina Moilanen ja sihteerinä 

piirisihteeri Kirsi Suikkanen. 

3. Todetaan läsnäolijat 

Sihteeri totesi läsnäolijat luettelemalla sukunimet, johon läsnäolijat vastasivat etunimellään. Lista 

läsnäolijoista pöytäkirjan liitteenä (liite 1) 

4. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen ylimääräisen kokouksen kutsun on oltava piirihallituksen jäsenillä 3 

vuorokautta ennen kokousta. Kaikille piirihallitukseen kuuluville jäsenille on sähköisesti lähetetty tämän 

kokouksen kutsu 13.9.2020 sekä asialista 19.9.2020. Täten todetaan, että kokous on laillisesti koollekutsuttu. 

Piirin sääntöjen mukaan pitää paikalla olla vähintään puolet piirihallituksen äänivaltaisista jäsenistä, jotta 

kokous on päätösvaltainen. Paikalla oli 17/25, joten todetaan kokouksen olevan päätösvaltainen. 

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: 1-VDG Eija Björkbacka ja 2-VDG Ismo Kajaala. 

7. PRH:n muutosesitys piirin sääntöihin 

Patentti- ja rekisterihallitus on ilmoittanut, että C-piirin kesäkuussa hyväksytyt säännöt ovat käsittelyvirheen 

takia osittain yhdistyslain vastaiset ja niihin on tehtävä lakiin perustuva hallinnollinen oikaisu. Oikaisu on 

maksuton.  

We serve – Me palvelemme Olemme toisiamme varten 

Lions-piiri 107-C ry 

Piirikuvernööri, DG 2020 - 2021 Nina Moilanen 

Lions Club Vihti/Nummela 

Hevonojantie 17, 03400 Vihti 

Tel. +358 40 833 9218, e-mail: nina.moilanen@lions.fi 



Nykyisissä säännöissämme on useampi korjattava sanamuoto, siksi PRH on valinnut pohjaksi lähes 

samansisältöiset, vastikään hyväksytyt piirien mallisäännöt.  

Piiri haluaa kuitenkin liitteessä 2 turkoosilla esitetyt muutokset mallisääntöihin; ne on alustavasti PRH:n 

lakimiehen toimesta hyväksytty. 

Hyväksyttiin PRH:n esittämät muutokset C-piirin sääntöihin liitteessä 2 mainituin muutoksin. 

8. Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 

Seuraava piirihallituksen kokous pidetään Riihimäen Teatterihotellissa 10.11.2020 klo 18.00. 

9. Kokouksen päättäminen 

Piirikuvernööri päätti kokouksen klo 18.55. 
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Nina Moilanen     Kirsi Suikkanen 

piirikuvernööri 2020-2021   piirisihteeri 2020-2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Eija Björkbacka     Ismo Kajaala 
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